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رهنمود توزیع ادویۀ مخدر و سایکوتروپیک های مجاز
تاریخ نشر/8 :جوزا9831/
تاریخ مرور/91 :عقرب9811/
توزیع :مجموع مراحل از زمان آماده شدن ادویه توسط مرجع اولی آن یعنی تولید کننده وتورید
کننددده ج ددز توزیددع الددی ددرار دادن آن بدده دسددمری مددریر را دربرمی یددرد .از ج دز دی ددر،
ن رانی خاصی که در سمز ادویۀ نارکوتیک (مخدر) و سایکوتروپیک (روان ردان) با توجده
به عوا ب ناگوار آن ا ازطریق ایجاد اعمیاد نزد مدریر وجدود دارد ،بمنظوراسدماادهء معقدو و
مناسب از ادویۀ نارکوتیک و سایکوتروپیک و جلوگیری ازعوارض ناخواسمهء آن ا خصوصدا
ایجاد وابسم ی نزد مردم ،این رهنمود وضع گردیده اسز.
الف :توزیع عمده :توزیع ادویۀ نارکوتیک (مخدر) و سایکو تراپیدک (روان دردان) ازمراجدع
اولی تولید کننده و تورید کننده به دواخانه ها و مراکزعرضهء خدمات صحی را در برگرفمده و
با درنظرداشز کم وری های ادویۀ تحز کنمرو

رارذیل تاکیک می ردد.

 -1ادویۀ نارکوتیک (مخدر) :ادویۀ نارکوتیک (مخدر) که شدیدا تحز کنمدرو

رارداشدمه

و باکسددب جددواز مشددخا از مراجددع ملددی و بددین المللددی توسددط مراجددع تولیدکننددده و
توریدکنندده آمدداده می دردد ،صددرم میموانددد بده مراکزعرضددهء خددمات صددحی و دوائددی
عامه و همچنان مراکزعرضهء خدمات صحی خصوصی تخصصی که جواز مصدرم
ادویددۀ نارکوتیددک را رسددما از مراجددع ذیصد

(مطددابق مقددرره تاسیسددات دوایددی بخد

دواخانه ها) اخذ نموده باشد ،توزیع گردد .مشروط براینکه مراجع مصرم کنندده ملدزم
گردند تا راپور مصرم و تطبیق ادویۀ نارکوتیک را با جزئیات الزم در خدم مصدرم
به و ز و زمان ارائه بدارند.
 -2ادویۀۀۀۀ سۀۀۀایکوتراپیک (روانگۀۀۀردا  :ادویدددۀ سدددایکوتراپیک (روان دددردان) کددده تحدددز
کنمرو میباشد و با کسدب جدواز از مراجدع ذیصد

تولیدد و توریدد می ردندد ،میموانندد

توسط مراجع تولید کننده و تورید کننده به دواخانه ها و مراکدز عرضدۀ خددمات صدحی

دارای مجوز رسمی توزیع گردند ،مشروط براینکه راپورتوزیع به مصرم کنندده گدان
ترتیب و به مراجع ذیربط ارائه شوند.
ب :توزیع پرچو :
 -1توزیع پرچون ادویه ایکه شامل توزیع ادویۀ محدود درحد کاایز یدک کدوری تدداوی و
سددممی از دورهء تددداوی بددرای یددک مددریر بددوده و اصددوال ب در اسددای رهنمددود نسددخه
نویسی معیاری صورت می یرد.
 -2دواخانه میمواند دولمی باشد ویا خصوصی ،بصورت انارادی یا آزاد فعالیز نماید یا در
چوکات یک شااخانه ویا مرکزعرضدهء خددمات صدحی و در هرحدا الزامدا بایدد تحدز
نظر مسوو فنی فعالیز نماید.
 -3راپددور مصددرم یددا توزیددع پرچددون ادوی ده بددرای نارکوتیددک هددا حممددی و الزامددی اسددز.
ولددی در مددورد سددایکوتروپیک هددا الزامددی نبددوده و بددا ارائددهء راپددور توزیددع عمددده اکماددا
می ردد.
 -4راپور مصرم ادویهء نارکوتیک مطابق فارمز کمیمهء تنظی موادمخدر ارائه گردد.
در صورت تخلد

از مدواد ایدن رهنمدود ،ممخلد

مطدابق دوانین نافدذهء کشدورمورد پی درد

عدلی و ضائی رارمی یرد.
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